SEED & BREAD
FOR THE SOWER
JES.55:10
FOR THE EATER
korte Bijbelse boodschappen van

Otis Q. Sellers, Bijbelleraar
Vertaling © Stichting Lachai Roï, Lelystad, Nederland

Nr. 66

Wanneer Hij komt
Het is mijn verlangen me erover uit te spreken en om vast te leggen, dat ik
geloof in de persoonlijke, zichtbare komst van de Here Jezus Christus naar
de aarde. Ik geloof dat, omdat in het Woord van God dit zegt. Ik geloof dat als
individu en ik houd dit voor de waarheid, zelfs al zou ik de enige mens op
aarde zijn die dat doet. Geen enkele andere bron dwingt mij om dit te
geloven. Het is niet het credo van een of andere groep waartoe ik behoor. Ik
geloof dit alleen omdat er staat geschreven: ‘deze Jezus, die van u
opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem
ten hemel hebt zien varen’ (Hand. 1:11). Ik maak er zelfs geen punt van
erover op te scheppen dat er niemand bestaat die meer dan ik gelooft in de
persoonlijke, zichtbare wederkomst van Jezus Christus naar de aarde. Ik ben
een gelovige; geloof is waar ik mij mee bezighoud; het is mijn manier van
leven; en ik struikel niet over elk detail nu mij duidelijk geworden is dat het dit
is wat het Woord zegt.
Bovendien geloof ik dat deze persoonlijke en zichtbare wederkomst van
Jezus Christus zal plaatsvinden met de bedoeling dat Hij op aarde gedurende
duizend jaar persoonlijk aanwezig zal zijn. Ik ben het niet eens met hen die
van alles maken van de komst van Christus, maar weinig of niets van zijn
persoonlijke aanwezigheid. Het feit van Zijn aanwezigheid is een belangrijke
waarheid; niet de reis die Hem terug brengt.
Ik geloof dat de duizend jaar van Zijn persoonlijke aanwezigheid, een
PAROUSIA van duizend jaar zal zijn. Een persoonlijke aanwezigheid is niet
noodzakelijk ook een PAROUSIA. De meeste mensen die dit woord hebben
bestudeerd, hebben hun studie vroegtijdig afgebroken en zijn gestopt bij de
onjuiste conclusie dat dit woord niets anders dan persoonlijke aanwezigheid
betekent. Hoewel dit de grondgedachte is (PAROUSIA is niet mogelijk zonder
persoonlijke aanwezigheid), toch kan een persoonlijke aanwezigheid wel of

geen PAROUSIA zijn (zie Seed & Bread, nummers 24 en 25 voor een volledig
onderzoek naar dit woord).
In mijn vaste overtuiging dat Christus persoonlijk terugkeert en aanwezig is,
zijn niet al die hieraan gerelateerde opvattingen begrepen die zijn
bekokstoofd door de emotionele en tegenstrijdige predikers van het profetisch
woord. Ik heb helemaal geen tijd voor al die duizend-en-één gebeurtenissen,
in het verleden zowel als in het heden, die aangehaald worden als tekenen
dat de komst van de Heer nabij is. Ook geloof ik niet in de vaak herhaalde
gedachte dat de christenen van de eerste eeuw de wederkomst van Christus
verwachtten voordat de dood hen zou overvallen. Als dat hun verwachting
zou zijn geweest, zouden ze tot die verwachting zijn gebracht door de Heilige
Geest; en deze theorie kan alleen maar leiden tot de conclusie dat Hij hen
misleid heeft. Hoewel er vele teksten worden geciteerd om te bewijzen dat de
eerste volgelingen van Christus Zijn komst op elk moment verwachtten,
geloof ik dat al die teksten verkeerd worden uitgelegd, begrepen en
toegepast. Sommige, zoals I Corinthe 1:7 dat voortdurend wordt gebruikt, zijn
verkeerd vertaald.
De Bijbel onderwijst niet de mogelijkheid van de wederkomst van de Here
Jezus vandaag, morgen, deze week, of dit jaar. Als Hij vandaag zou
terugkeren, zou er niets overblijven van de door God Zelf geopenbaarde
volgorde der gebeurtenissen. Deze volgorde kan dan wel niet tot in alle
details kristalhelder zijn, maar de belangrijkste gebeurtenissen zijn duidelijk
genoeg om de waarheid vast te stellen dat er voorafgaand aan de
wederkomst van Jezus Christus naar de aarde nog vele dingen moeten
gebeuren.
Eerst moet bijvoorbeeld Elia nog komen en alle dingen herstellen
(Matt. 17:11). Dat is geen op zichzelf staande gebeurtenis, aangezien het
volgt op Gods overname van de heerschappij; en het werk van Elia wordt
allemaal gedaan in de periode van het koninkrijk van God. Verder moet te
zijner tijd de ‘mens der wetteloosheid zich openbaren’ die ‘zich in de tempel
Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is’ (II Thess. 2:4).
Aangezien deze persoon zal worden vernietigd door het krachtig schijnen van
Zijn PAROUSIA, is het zonneklaar dat de PAROUSIA niet kan plaatsvinden
voordat de ‘tempel Gods’ is herbouwd. Israëls grote nieuwe tempel zal
worden herbouwd in het koninkrijk van God.
Al meer dan een halve eeuw heb ik mij ten doel gesteld alles wat de Bijbel
leert over de wederkomst en de persoonlijke aanwezigheid van Jezus
Christus te kennen en te geloven. De meeste dingen die zijn geopenbaard,
zijn heel plezierig en gemakkelijk te geloven, maar sommige dingen die
worden beweerd, zijn niet zo plezierig; toch moeten deze ook worden
geloofd. Ik ben er bijvoorbeeld van overtuigd dat II Thessalonicenzen 1:7-10
betrekking heeft op Zijn eigenlijke persoonlijke komst om aanwezig te zijn op
aarde. We lezen daar:

En aan u, die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons, bij de
openbaring van de Here Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht,
in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het
evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen. Dezen zullen boeten
met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de
heerlijkheid zijner sterkte, wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te
worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen,
die tot geloof gekomen zijn; want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij
u.
Ik heb dit gedeelte onderzocht in de oorspronkelijke Griekse tekst, het
opgezocht in ten minste twintig vertalingen van het Nieuwe Testament en
vele schrijvers geraadpleegd, terwijl ik me afvroeg of iemand een manier had
gevonden dit gedeelte zo te vertalen of uit te leggen dat de buitengewoon
drastische straf zou worden verzacht die zal komen over ‘hen, die God niet
kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen’. Mijn
zoektocht is tevergeefs geweest, want de woorden die hier staan, zijn
duidelijk en zeer expressief. Dit gedeelte beschrijft het lot, niet alleen van
buitenissig boosaardige mensen, maar ook van onwetende mensen en hen
die ongehoorzaam zijn aan Zijn evangelie ‘wanneer Hij komt.’
De gevolgtrekking uit dit alles is, dat als de wederkomst van Christus
plaatsvindt terwijl de wereld zich in haar huidige toestand van duisternis en
ongehoorzaamheid bevindt, een overweldigende meerderheid van de dan
levende mensheid zal worden verdelgd. Dat is zo’n radicale daad, dat onder
meer ikzelf, dat van Gods kant niet kan rechtvaardigen, van Hem die de
wereld zo heeft liefgehad dat Hij Zijn Zoon voor haar redding heeft gegeven.
Als er echter een lange periode zou zijn waarin de mens zou leven onder de
weldadige gevolgen van de goddelijke heerschappij (Ps. 67:5), van goddelijke
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verlichting (Ps. 97:4), van de openbaring van Jezus Christus (Col. 3:4), van
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een ontsluiering van Christus (I Cor. 1:7), van een wereld vervuld van de
kennis van God (Jes. 11:9) – als men dan God uit zijn gedachten bant en
weigert te gehoorzamen aan het evangelie van Jezus Christus, zou elke straf
die men zou ondergaan terecht en rechtvaardig zijn.
Als Jezus Christus vanavond zou terugkomen, zou het tijdschema van God
helemaal op zijn kop worden gezet, zou het Woord van God door elkaar
worden gegooid en zou de vervulling van ten minste honderd heerlijke
beloften van God aan Israël en de volken niet kunnen plaatsvinden. Er leven
tegenwoordig op aarde ongeveer 13 miljoen joden die zich gedurende de
afgelopen 1.900 jaar vooral hebben gekenmerkt door hun afwijzing van elke
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aanspraak aangaande Jezus Christus, zowel wat Zijn opdracht, als wat Zijn
boodschap aangaat. Wat zou er met hen gebeuren als Christus vandaag zou
terugkomen? Zou Israël als levend volk niet geheel worden vernietigd? Hoe
zou God dan de heerlijke beloften die Hij aan hen gedaan heeft nog kunnen
vervullen? Denk bijvoorbeeld eens aan de belofte die aan hen is gedaan in
Ezechiël 34:11-15:
Want zo zegt de Here HERE: Zie, Ik zal zélf naar mijn schapen vragen en
naar hen omzien; zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te
midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik naar mijn schapen omzien
en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van
wolken en duisternis. Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, uit de
landen bijeenvergaderen en ze naar hun eigen land brengen; Ik zal ze
weiden op de bergen van Israël, bij de beekbeddingen en in alle bewoonde
streken van het land. In een goede weide zal Ik ze weiden, en op de hoge
bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Daar zullen zij zich legeren op
een goede weideplaats en zullen zij in een vette weide grazen, op de
bergen van Israël. Ik zelf zal mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze doen
neerliggen, luidt het woord van de Here HERE.
Wanneer deze profetie wordt gekoppeld aan twee andere van dezelfde
strekking in Ezechiël 20 en 28 (zie 20:30, 42,44; 28:25; 34:27), zal men zien
dat Israël de Heer zal leren kennen als gevolg van al deze weldadige daden
ter wille van hen.
De waarheden die zijn uitgesproken in de profetieën over Israëls herstel en
die naar voren wordt gebracht in II Thessalonicenzen 1:7-10 zijn zo
tegengesteld aan elkaar dat ze elkaar uitsluiten. Als Jezus Christus vandaag
naar de aarde zou komen, zou de gebeurtenis die in II Thessalonicenzen is
beschreven de vervulling van de andere profetieën onmogelijk maken.
De goddelijke wraak van II Thessalonicenzen 1:8 is zodanig van aard dat de
goddelijke gerechtigheid het zou vereisen dat bepaalde andere dingen eerst
realiteit moeten zijn voordat dit gerechtvaardigd kan worden uitgeoefend.
Bedenk wel dat deze wraak niet de straf is voor hen die hun leven in zonde
en ongehoorzaamheid hebben doorgebracht. Het is het lot van hen die God
niet kennen en die niet gehoorzaam zijn aan het evangelie van Jezus
Christus. Voordat deze goddelijke wraak gerechtvaardigd kan worden
uitgestort, moet daarom in de eerste plaats aan elk levend mens een
ontegenzeggelijke mogelijkheid zijn gegeven om God te kennen. Aangezien
deze goddelijke wraak alleen hen betreft die op aarde leven ‘wanneer Hij
komt,’ zullen ze op zijn minst op dezelfde manier moeten worden behandeld
als de Farizeeën van wie de Heer heeft gezegd: ‘Indien Ik niet gekomen was
en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde hebben, maar nu hebben
zij geen voorwendsel voor hun zonde.’ ‘Indien Ik niet de werken onder hen
gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde
hebben; maar nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch Mij en mijn

Wanneer deze mogelijkheid om God te kennen de mens eenmaal is
gegeven, dan is welke straf dan ook aan hen die God niet kennen, volkomen
gerechtvaardigd en kan de rechtvaardiging niet worden betwist. Hoe
dankbaar horen we te zijn dat er een lange periode zal zijn vóór de
wederkomst van Christus wanneer de heerlijkheid van de Heer geopenbaard
zal worden en alle vlees dit tezamen zal zien (Jes. 40:5). Dat zal zijn in het
koninkrijk van God, een periode die voorafgaat aan Zijn wederkomst naar de
aarde.

